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Nog 2 weken te gaan! 

Het schooljaar schiet nu echt op. Volgende week op dit tijdstip is groep 8 voor het laatst op 

school geweest en hebben ze nog één dag met externe activiteiten voor de boeg. Na 

dinsdag 5 juli zijn ze oud leerling en trekken ze, zonder ons, de wereld in. Altijd weer een 

bijzonder moment! Voor hen, voor hun ouders en voor ons. Het ga jullie goed! 

Wat staat er nog meer op het programma? U kunt het onderaan lezen in de agenda. Die is 

voor de komende twee weken nog flink gevuld. Houd u de Parro app goed in de gaten want 

we kunnen uw hulp op een aantal momenten goed gebruiken. Sterker: is eigenlijk 

onmisbaar. Van harte aanbevolen want de Farèl zijn we samen. 

Ontdekplein 

 

 

 

 

vrijdag 26 augustus 2022  

van 16.30 uur tot 19.30 uur… 

 

 

meer informatie volgt binnenkort… 

 

 

Schoonmaakavond 

Volgende week maandagavond (4 juli) organiseren we de jaarlijkse schoonmaakavond! Een 

mooi moment om elkaar als ouders te ontmoeten en de school weer eens van binnen te 

zien. Dankzij uw schoonmaakactiviteiten zal deze weer gaan blinken en shinen als nooit 

tevoren! 

We willen die avond ook de Ontdekpleinen goed aanvegen. Geen overbodige luxe. Dus als u 

naar de Farèl komt die avond, neemt u dan ook een bezem mee? En u weet het: vele 

handen maken licht werk! 

Slotdag 

Ook volgende week: de slotdag van de Farèlschool! Op donderdag 7 juli gaan we 

schooljaar 2021-2022, op een hoogtepunt en met een spetterend einde, afsluiten. Er zijn dit 

keer geen beperkende maatregelen, dus we pakken het ‘iets’ groter aan.   

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan deze dag schatgraven op strand en krijgen van 

Dirk Schipper (strandpaviljoen Zand) een ijsje om lekker af te koelen     . Van 12:00 uur tot 



  

13:00 uur mogen zij het aantal meeuwen op het dak van de Farèl gaan tellen vanuit een 

reuzenrad!  

De leerlingen van de groep 5 t/m 7 gaan naar zwembad Aquamar. Zij mogen van 09:00 uur 

tot 11:00 uur genieten van waterpret in een afgehuurd zwembad. Ook zij krijgen na afloop 

een ijsje gesponsord door de ouderraad. Groep 8 mag, wanneer ze willen, hiervoor 

terugkomen. Niet verplicht, dit is vrijwillig. Zij zijn immers al oud leerling… Als ze mee willen 

zwemmen melden zij zich rond 9.00 uur bij Aquamar.  

Volgende week krijgt u via Parro meer informatie over deze dag. We gaan er iets moois van 

maken!  

Schoolreizen 2022 

De ouderraad is druk bezig de schoolreizen voor het nieuwe schooljaar te organiseren. 

Hieronder volgt vanuit hen de eerste informatie. 

Beste ouders, 

De datum voor de schoolreisjes is vastgesteld op vrijdag 16 september 2022. De 

bestemmingen zijn: 

✓ Groepen 1 en 2: Linnaeushof 

✓ Groepen 3 en 4: Blijdorp 

✓ Groepen 5 en 6: Duinrell 

✓ Groepen 7 en 8: Efteling 

Na de zomervakantie zal via Parro een betaallink voor de 

schoolreiskosten worden verstuurd. Ook zullen ouders dan 

worden gevraagd om zich op te geven als begeleider en volgt 

verdere informatie over vertrektijden etc. 

Met vriendelijke groeten, de ouderraad van de Farèlschool 

Bericht van de Vakantie Bijbelclub 

Als we dan toch bezig zijn berichten door te geven: hier een bericht van de Vakantie 

Bijbelclub die ook in de zomervakantie weer actief is. 

Hoi allemaal, 

Op donderdag 14 juli is er van 10:00u-12:00u VakantieBijbelclub. Dit keer zijn we weer in het 

Maranathacentrum aan de Poolster.  

We gaan het met elkaar hebben over Gideon. Er wordt over hem verteld, maar we denken 

ook na over wat dit verhaal voor ons betekent. Vooral wat de God van Gideon voor ons 

betekent! 

Na het verhaal gaan de kinderen tussen 4-8 jaar een leuke knutsel maken en er is een 

poppenkastvoorstelling. De kinderen tussen 8 -12 jaar gaan bij mooi weer naar buiten voor 

een spannend spel. (bij minder mooi weer hebben we een leuke binnenactiviteit)  

We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Geef je wel even op via Eventbrite.  Dan weten we 

op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Dit kan vanaf 4 juli op de website van de 

Hervormde Gemeente Katwijk: www.hervormdkatwijk.nl 

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje, buurjongen of buurmeisje mee. Vinden we 

gezellig! 

Groetjes van de juffen 

http://www.hervormdkatwijk.nl/


  

Voorstellen – onze nieuwe jeugdhulpverlener vanuit de gemeente 

Katwijk 

En nog een bericht dat ik aan u door mag geven! 

Ik ben Larissa de Jong, vanaf het nieuwe schooljaar de 

jeugdhulpverlener op de Farèlschool. Vanaf 22 augustus ben ik om de 

week op maandag aanwezig op school. U kunt met al uw vragen over 

onderwerpen zoals: gedragsproblematiek, zelfbeeld, problemen met 

slapen van uw kind en emotieregulatie bij mij terecht. Samen zullen we 

uw hulpvraag verhelderen en op zoek gaan naar passende hulp. Er zijn 

verschillende mogelijkheden, zoals een coaching traject van mij of een 

stukje ouderbegeleiding, maar ook een training of eventueel een doorverwijzing naar meer 

specialistische zorg. U kunt vrijblijvend binnen lopen om kennis te maken. 

Wanneer ben ik aanwezig? 

Om de week (in de oneven weken) ben ik op de maandagmiddag van 13:00 – 16:00 

aanwezig op school. Mocht het niet lukken op de dag dat ik op school bent dan kunt u mij 

bellen of mailen. Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

Mijn contactgegevens 

Mail: l.dejong@katwijk.nl 

Telefoon: 0651118730 

Werkdagen: maandag t/m donderdag 

 

Mocht u nu denken: waarom Larissa in plaats van Sanne? Sanne is in blijde verwachting en 

gaat rond de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Na haar terugkeer blijft Larissa onze 

jeugdhulpverlener, er is namelijk intern bij de gemeente een nieuwe verdeling van de 

scholen gemaakt. We wensen Larissa een goede tijd bij ons. 

Voor nu genoeg 

Tot zover weer veel informatie. De rest volgt vanzelf later deze week of volgende week. 

Agenda juni en juli 

  

✓ 28 juni  start facultatieve 10 minuten gesprekken  

✓ 29 juni  start schoolkamp groep 8 

✓ 29 juni  groep 6 naar het Katwijks museum 

✓ 30 juni  vervolg schoolkamp groep 8 

  

✓ 1 juli  einde schoolkamp groep 8 

✓ 4 juli  eindrapport komt mee naar huis 

spreekuur Sanne Wolleswinkel, jeugdhulpverlener Katwijk, in de  

directiekamer (vanaf 13.00 uur) 

wenmiddag 

schoonmaakavond en ‘schoolplein veegavond’ 

✓ 5 juli  laatste schooldag groep 8 

afscheidsavond groep 8 door ouders 

✓ 7 juli  slotfeestdag! 

✓ 8 juli  12.00 uur alle leerlingen vrij in verband met start zomervakantie 
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Komt uw (bedrijfs)naam hier te staan? 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Indien u denkt: ik wil het Ontdekplein mede mogelijk maken kunt u contact opnemen met 
Elma via elma.guijt@prohles.nl. In de volgende nieuwsbrief staat u dan naast deze kanjers 
van bedrijven. Van harte aanbevolen!  
 
Groeten Christiaan en Hergo. 
 

mailto:elma.guijt@prohles.nl

